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Animo’s OptiBean Touch 

GENOMINEERD VOOR GERMAN-DESIGN-

AWARD 

Het is duidelijk dat het ontwerp van de OptiBean Touch zeer wordt gewaardeerd! Na de onderscheiding 

van de iF Design Award voor de OptiBean Touch in februari dit jaar, zijn we vereerd nu ook 

genomineerd te zijn voor de German Design Award 2019 in de categorie Excellent Product Design! 

De German Design Award is de internationale topprijs van de Duitse Design Council. Het doel is om 

unieke designtrends te ontdekken, presenteren en onderscheiden. Daarom worden elk jaar hoogwaardige 

inzendingen uit product- en communicatieontwerp beloond, die allemaal op hun eigen manier 

baanbrekend zijn in de internationale design wereld. 

Animo’s nieuwste generatie intelligente espresso koffieautomaten heeft een eenvoudig te bedienen 

touchscreen en intuïtieve user interface. De OptiBean Touch combineert hoge kwaliteitskoffie met 

gebruiksvriendelijkheid en een onderscheidend design. De materialen en de constructie zijn duurzaam 
ontwikkeld en met het energielabel A+ is de OptiBean Touch zuinig met energie. 

 "Genomineerd te zijn voor de German Design Award 2019 is een geweldige prestatie van het creatieve 

team van Animo", aldus directeur Reinder Schortinghuis. "De Duitse Design Council wordt erkend als 
een wereldwijde leider in design en het is een grote eer om genomineerd te worden voor deze prijs." 

Meer informatie over Animo: https://animo.eu 

Meer informatie over de GERMAN DESIGN AWARD: https://www.german-design-award.com/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Over AnimoOver AnimoOver AnimoOver Animo 
Animo maakt hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen 

schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die gemakkelijk te onderhouden 

zijn en lang meegaan. Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte 

macchiato, maar ook thee, chocolademelk of soep. Dit doet Animo al meer dan 65 jaar, voor binnen- en 

buitenland. Goede koffie is een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van 

ervaring, kennis en toewijding. 

DEDICATED TO EVERY CUP 

info@animo.nl, +31 (0)592 376 376 

Over Over Over Over German Design AwardGerman Design AwardGerman Design AwardGerman Design Award    
De German Design Award wordt uitgereikt door de German Design Council en is één van de meest 

prestigieuze prijzen in de designwereld. Hij wordt door een internationale jury toegekend aan innovatieve 

producten en projecten die de Duitse en wereldwijde designwereld in een nieuwe richting sturen. De 
winnaars worden bekend gemaakt in augustus. 

 


